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Nâng cao tính minh bạch trong ngân sách tại Việt Nam 
Thách thức 

 
Ngân sách công theo chính sách của chính phủ, cam kết và mục 

tiêu theo quyết định về doanh thu tăng tăng bao nhiêu, làm thế 

nào để nâng cao và làm thế nào để sử dụng các quỹ đáp ứng nhu 

cầu của đất nước. Ngân sách ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi 

người dân, và có tác động lớn nhất đến phúc lợi của các nhóm 

nhất định như người già, trẻ em, người nghèo, người dân ở nông 

thôn hay người dân tộc. 
 

Việt Nam đã đưa ra một số luật và chính sách nhằm gia tăng sự 

tham gia của khu vực công vào các quyết định về sử dụng tài 

nguyên công tại địa phương.  Tuy nhiên những chính sách này vẫn 

chưa nhiều tác động như dự định. Trong khảo sát năm 2015 về 

Ngân sách toàn cầu, Việt Nam chỉ đạt được 18 trong 100 điểm về 

ngân sách minh bạch. Công dân được ít tiếp cận thông tin về ngân 

sách hàng năm và thườn không có khả năng ảnh gây tác động tới 

công quỹ công. Việc công bố thông tin thiếu đầy đủ về ngân sách 

cũng hạn chế khả năng của các cơ quan dân cử (Quốc hội và Hội 

đồng Nhân dân) để giám sát và việc sử dụng ngân sách. Kết quả là 

phân bổ ngân sách thường không đáp ứng với nhu cầu của dân 

nghèo và các nhóm khác dễ bị tổn thương. 

 
 

Phương pháp tiếp cận 
 

Chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu (EU) về Biến đổi 

(2012) nhấn mạnh việc tăng cường tính minh bạch ngân sách là 

một điều kiện tổng quát nhằm thúc đẩy phát triển bền vững. Ngoài 

ra, tiến độ và quản lý tài chính công khai minh bạch và hợp lý 

(PFM) là một điều kiện trước hết để có đủ điều kiện nhận hỗ trợ 

ngân sách từ EU. 

 
Thay mặt đoàn đại biểu của Liên minh châu Âu (DEU) tại Việt 

Nam, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-menarbeit 

(GIZ) GmbH thực hiện dự án EU về đổi mới trong tài chính công 

(EU-PFMO) cung cấp tư vấn về cải cách và hỗ trợ xây dựng năng 

lực cho Bộ tài chính và các bên liên quan khác trong việc quản lý 

tài chính công. Mục tiêu dự án bao gồm tăng cường khả năng của 

chính phủ trong việc thực hiện chính sách kinh tế xã hội mang tính 

công khai minh bạch và qua đó cải cách ngân sách nhà nước. Ưu 

tiên quan trong của dự án tại Việt nam là Luật (SBL) và pháp lý để 

cải thiện điều kiện khung pháp lý cho quản lý tài chính công 

(PFM), đặc biệt là tính minh bạch. 

 
 

 
Tác động 
 

Với sự hỗ trợ của dự án, Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi (SBL) đã 

được thông qua bởi Quốc hội (QH) vào ngày 25 tháng 6, 2015 và sẽ 

có hiệu lực từ năm tài chính (FY) 2017 trở đi. Trong số những đổi mới 

lớn khác như giới thiệu những kế hoạch tài chính trung hạn và phân 

cấp quản lý tài chính, SBL sửa đổi sẽ cải thiện đáng kể trong công bố 

tính minh bạch ngân sách.Đặc biệt, Điều 15 của SBL( sửa đổi) quy 

định về công bố thông tin và thủ tục ngân sách nhà nước. Về vấn đề 

này, tiết lộ ngân sách trong tương lai sẽ chi tiết hơn về thông tin ước 

tính và thực thi ngân sách nhà nước, báo cáo tài chính cũng như thực 

hiện theo các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (SAV). 

 
SBL sửa đổi cũng sẽ tăng cường sự giám sát của công chúng vì nó quy 

định chính phủ về công bố ngân sách công dân theo tiêu chuẩn quốc 

tế. Chính phủ phải đảm bảo rằng các công dân hiểu biết rõ về ảnh 

hưởng của ngân sách đến cuộc sống của họ. Bằng cách trình bày 

thông tin ngân sách trong một định dạng dễ tiếp cận hơn và có thể 

đọc được, công dân sẽ hiểu hơn về ngân sách nhà nước đã được sử 

dụng như thế nào. Ngân sách công dân sẽ thúc đẩy sự hiểu biết hơn 

về cách cộng số tiền là đi. Ngân sách công dân sẽ cung cấp cho xã hội 

dân sự tất cả thông tin cần thiết để tham gia với tư cách các bên liên 

quan trong quá trình hoạch định chính sách và gia tăng trách nhiệm 

về cách phân bổ công quỹ. 

 

Các quy định pháp lý mới về minh bạch ngân sách và trách nhiệm 

giới thiệu thông qua tư vấn của dự án có khả năng tăng chỉ số Ngân 

sách mở (OBI) lên đến 53 điểm vào năm 2017. Đây sẽ là một cột mốc 

quan trọng trong việc cải cách cải cách tài chính công tại Việt Nam.
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